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Russian Art Center in Kotka – Venäläisen Taiteen Keskus
esittelee neljä pietarilaistaiteilijaa avajaisissa 20.8.2010

Kotkaan avataan 20.8.2010 Russian Art Center, jonka toiminta-ajatuksena on tarjota venäläisille nuorille ja ammattimaisille taiteilijoille ponnahduslauta kansainvälisille taidemarkkinoille. He voivat järjestää taidemyyntinäyttelyitä, saavat näyttelytöistään omat Internet-sivut, voivat viettää työskentelyjaksoja Suomessa, järjestää taidekursseja ja taideleirejä ym. Keskus avataan nykyisiin Galleria Merilän tiloihin osoitteeseen Sunilantie 11. Galleria Merilälle rakennetaan uudet tilat Taidekahvila Café Ainon yhteyteen Asuntohotelli Aallon Majaan.

Kotkassa on vahvoja kontakteja venäläisten taidealan ammattilaisten kanssa. Pietarilaisen Repinin Kuvataideakatemian professorit vastaavat klassisen kuvataiteen koulutuksesta Repin-instituutin vuoden kestävillä kursseilla.
	Kotkan kaupunki ja museovirasto solmivat juuri Pietarin venäläisen taiteen museon kanssa pitkän yhteistyösopimuksen, jonka perusteella Merikeskus Vellamossa järjestetään venäläisen taiteen näyttelyitä.
	Monikulttuurinen toimintakeskus Mylly on vuodesta 2007 esitellyt venäläisen taiteen virtuaalimuseota.
	Instituutista, museosta ja virtuaalimuseosta ei voi ostaa venäläistä taidetta. Venäläisillä nykytaiteilijoilla on kuitenkin suuri tarve päästä näyttämään taitojaan Suomessa ja muualla maailmassa ja myös myydä teoksiaan. Tätä aukkoa paikkaamaan perustettiin Russian Art Center in Kotka. Keskuksessa on myynnissä myös venäläistä talonpoikaisantiikkia, taidekoulutuksessa tarvittavia kipsipäitä, patsaita ym.
	Avajaisnäyttelyssä 20.8.2010 klo 19 – 22 alkaen ovat mukana seuraavat pietarilaiset taiteilijat: Natalia Trukhan, Yulia Fomina, Olga Adamova ja Alexander Pavlov. He ovat hyvin koulutettuja ammattitaiteilijoita, jotka työskentelevät monilla eri tekniikoilla: öljyväri, akvarelli, pastelli, tempera ym. Lisätietoja taiteilijoista löytyy sivulta www.russianartcenter.net.
	Keskuksen tavoitteena on kehittää myös taiteilijaresidenssitoimintaa venäläistaiteilijoiden kanssa. Russian Art Centerin naapurihuoneistoina ovat Aallon Maja Oy:n omistamat Apteekki- ja Pankki-sviitti, jotka soveltuvat hyvin perheiden ja ryhmien majoittamiseen. Myös Galleria Merilän huoneiston omistaa sama yrittäjä. Yrityksellä on Kotkan Sunilassa toimivan Asuntohotelli Aallon Majan ohella toinen hotelli ja myös ateljeekäyttöön sopivia tiloja Haminassa (Asuntohotelli Hotel Petkele), joten se voi samalla kertaa tarjota näyttelytilat, ateljeet, majoituksen, aamiaispalvelut ym. Itse asiassa Aallon Maja Oy on maailman ensimmäinen ja ainoa yritys, jolla on kaksi aiemmin tyhjillään ollutta Alvar Aallon suunnittelemaa ongelmarakennusta hotellina ja taidekahvilana. Yhtiöiden markkinoinnin yhtenä painopistealueena on tietysti edelleen Alvar Aallon arkkitehtuuri.
	Russian Art Center in Kotka on Porcat-toiminimen rekisteröimä aputoiminimi. Yrityksellä on kontakteja ja aktiviteetteja myös suomalaisen taiteen näyttelytoiminnan ja myynnin kehittämiseksi Venäjällä ja muissakin maissa.

Lisätietoja Russian Art Centeristä, Galleria Merilästä ja Aallon Maja Oy:n toiminnasta antaa
Ilkka Porkka, Porcat / Aallon Maja Oy, Valliniemenkatu 2, 48900 Kotka, puh. 050 591 2601.
www.russianartcenter.net
www.artmerila.com
www.aallonmaja.com
www.porcat.com


